VACATURE:

Onderhoudsmonteur deuren
Wie ben je?
Als servicemonteur bij onze Deurenfabriek heb je een afwisselende, technische functie die gericht is op het herstellen
van voor- en achterdeuren bij mensen thuis. Al kan het natuurlijk ook gebeuren dat de gehele deur vervangen moet
worden. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het op de juiste wijze uitvoeren van de herstel- en vervangingswerkzaamheden. Denk hierbij aan het afstellen van de deur, schilder- en kitwerk. Je bent in staat om het probleem goed
in te schatten en op de juiste wijze aan te pakken. Je bent niet alleen handig, maar je kan ook nog eens goed met
bewoners en uitvoerders communiceren. Jij bent iemand die graag de puntjes op de ‘i’ zet. Dit komt ook goed van
pas wanneer je vlak voor een oplevering alle deuren mag afmonteren. Natuurlijk is het niet fijn om een probleem met
je deur te hebben, maar als jij geweest bent, laat je een bewoner achter met respect voor je vakmanschap en tevredenheid over de prettige uitvoering.
Wat ga je doen?
Je gaat vroeg op pad met je bus vol gereedschap. Je weet welke planning je die dag voor de boeg hebt. Je staat op
het afgesproken tijdstip bij de bewoner of de uitvoerder van een bouwproject. Na een korte kennismaking vraag je
goed uit welk probleem er wordt ervaren. Je denkt hierbij direct in oplossingen en gaat vervolgens aan de slag. De
ene keer schilder je een complete deur, de volgende keer herstel je kitwerk of plaats je nieuw glas en kit dit ook af.
Ook het afstellen van deuren komt regelmatig voor. Vaak lukt het je om het probleem te verhelpen, maar natuurlijk
kan het voorkomen dat dit niet gelijk lukt. Je communiceert dit helder naar de bewoner of uitvoerder en zorgt ervoor
dat alles goed in het systeem wordt geregistreerd. Dit doe je d.m.v. je Ipad in ons softwarepakket. Ook wanneer het
probleem helemaal is opgelost zorg je ervoor dat je collega’s op kantoor alle informatie goed kunnen terugvinden.
Aan het einde van de werkdag ga je langs bij de Deurenfabriek in Hardinxveld-Giessendam. Hier heb je contact met
de Service Coördinator. Je neemt met hem de dag door en bereid je weer voor op een volgende werkdag vol uitdagingen!
Jouw ervaring
• je hebt ervaring in schilderen en glaszetten/kitten;
• Het is een pré als je ervaring hebt hang en sluitwerk, maar het is ook geen probleem om je dit te leren;
• Je bent fysiek sterk en bereid om iedere dag door Nederland te reizen;
• Je communiceert makkelijk en correct, hierbij beheers je de Nederlandse taal;
• Je vindt het prettig om zelfstandig te werken;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs;
• Zo nodig verricht je ook werk in de fabriek, zoals glaszetten/schilderen.
Wat biedt de organisatie jou?
• Wij bieden je zonder twijfel een dynamische functie in een vooruitstrevende fabriek
• Leuke collega’s en een leuke werksfeer
• Een 37,5-urige werkweek, 4 dagen is bespreekbaar
• CAO Timmerindustrie
Reageren
Enthousiast geworden en heb je vragen? Neem even contact op met Annelies van Campen. Zij is te
bereiken op 06-13114172. We vinden het leuk als je wilt solliciteren. Een korte motivatie en je CV kun je
mailen aan a.deruiter@deurenfabriekvanderplas.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
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